
Setkání výchovných poradců a školních metodiků prevence 

v DDÚ HK 10. 11. 2010 
___________________________________________________________________________ 

 

Ředitelství Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové připravilo společné setkání 

výchovných poradců a školních metodiků prevence základních a středních škol regionu 

Hradec Králové s cílem navázat aktivní spolupráci mezi hradeckými školami a Dětským 

diagnostickým ústavem. Tohoto setkání se zúčastnili:   

  

PhDr. Kristýna Konárová – metodik prevence rizikového chování při Pedagogicko – 

psychologické poradně Královéhradeckého kraje (pracoviště Hradec Králové). 

Mgr. Zdena Burdová, Dis. - koordinátorka Preventivních programů Spirála a sociální 

pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLÍDEK - Klub pro mládež PROSTOR 

PRO, o. s. 
Mgr. Dagmar Anschlagová – krajská školská koordinátorka primární prevence, Krajský 

úřad Královéhradeckého kraje 

Mgr. Světluše Kotrčová – vedoucí oddělení sociálně právní ochrany děti, Magistrát města 

Hradec Králové 

PaedDr. Arnošt Vítek – referent pro školy a školská zařízení pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství 

npor. Libor Nálevka – komisař SKPV, územní odbor PČR, Hradec Králové 

 

 

Zápis  

 

1. Školní metodici prevence (dále ŠMP) byli informováni o novém Metodickém 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28, 

které od 1. 11. 2010 nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: 20 006/2007-51. 

Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy „Co dělat když“, 

který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům škol a školním 

metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. 

Jedná se o metodické doporučení. Nové metodické doporučení lze stáhnout z webových 

stránek KÚ – sekce školství, prevence rizikového chování nebo ze stránek MŠMT – 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-prevenci-

rizikoveho-chovaní. 

 

2. V souladu s §16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů se připravuje metodické doporučení, které upřesní jasná pravidla 

testování žáků při zjišťování přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky.  

 
3.  ŠMP byli seznámeni s harmonogramem dotačního řízení MŠMT. Byli informováni 

o tom, že během listopadu 2010 budou na webových stránkách MŠMT zveřejněny podmínky 

pro vyúčtování a vypracování závěrečné zprávy z proběhnuvších projektů v rámci prevence 

rizikového chování pro rok 2010. 

 

4. Zúčastnění byli rovněž informováni o dotačním řízení, které pro prevenci 

rizikového chování na rok 2011 vypisuje Královéhradecký kraj. Vyhlášení podávání žádostí 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovaní
http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovaní


je plánováno na 13. 12. 2010 a bude ukončeno 19. 1. 2011. Ve všech bývalých okresních 

městech Královéhradeckého kraje se uskuteční informační semináře k podávání žádostí o 

dotaci. V Hradci Králové se seminář uskuteční 6. 1. 2011 v odpoledních hodinách. Všem 

žadatelům pro rok 2010 bude zaslána na emailovou adresu pozvánka s informacemi. Další 

informace a kontakty jsou vyvěšeny na stránkách Královéhradeckého kraje pod odkazem 

„Krajské dotační programy“- školství a volnočasové aktivity. V případě vypracovávání 

projektů je možné rovněž konzultovat s metodikem prevence při PPP KHK. 

 

5. ŠMP byla nabídnuta možnost využít služeb kolínského občanského sdružení 

Prostor. Sdružení Prostor bylo podpořeno z ESF a poskytuje bezplatnou primární prevenci 

pro základní školy od 6. do 8. roč. Nabízí široké spektrum témat z oblasti rizikového 

chování. Počátek realizace projektu je plánován na leden 2011. 

 

6. od 1. 1. 2011 bude spuštěn nový portál primární prevence, www. prevence-

info.cz  Web přinese koncepční, systematickou a promyšlenou podporu všem zájemcům o 

problematiku prevence rizikového chování. Bude určen pro řídící pracovníky, metodiky 

prevence, pedagogy, žáky, rodiče, úředníky a novináře. Portál nabídne čtenářům základní 

informace o typech rizikového chování, prevenci, legislativu, výzkumy a informace o 

finančních zdrojích a síti služeb. Dále zde budou postupně uváděny příklady dobré praxe 

(úspěšné projekty, autoevaluační testy, moderovaná diskuse nad příspěvky, toky informací 

z/na další weby. Prostřednictvím tohoto portálu dojde k systematickému předávání informací, 

sociální sítě, e-learningovému vzdělávání atd. 

 

7. Dotační řízení MŠMT v oblasti prevence rizikového chování 

Aktuální informace k 3. 11. 2010  
 pro rok 2011 je podáno celkem 421 projektů, o 104 projektů méně oproti podaným projektům 

na rok 2010. 

 ze 421 podaných projektů bylo 81 projektů zamítnuto pro formální nedostatky, 26 projektů 

vráceno k přepracování, 47 projektů ještě nebylo uzavřeno. Informace o počtu prodaných 

projektů z KHK budou předány z MŠMT do poloviny listopadu 2010. 

 MŠMT se omlouvá za vzniklé technické potíže při podávání žádostí. Z tohoto důvodu byl 

prodloužen termín pro podávání žádostí. 

 projekty, které nebyly pro formální nedostatky zamítnuty, budou do konce roku zhodnoceny, a 

těm, kterým bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, budou zveřejněny do 31. 12. 2010 

na webových stránkách MŠMT prozatím bez uvedení výše finanční dotace. Dotace bude na 

jednotlivé projekty zveřejněna do poloviny února 2011. 

 do konce listopadu by měla být zveřejněna na webových stránkách MŠMT metodika 

vyúčtování a struktura hodnocení letošních dotačních programů. 

 

8. Dotační řízení KHK – v oblasti primární prevence budou vyhlášeny pro rok 2011 

dva dotační tituly. Po schválení zastupitelstvem KHK dne 3. 12. budou bližší informace pro 

jejich podání zveřejněny na webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci odboru 

grantů a dotací. Jeden dotační titul bude zaměřen na problematiku týkající se primární 

prevence rizikového chování, druhý titul bude určen školám zapsaných v síti Zdravých škol a 

bude zaměřen na podporu škol v oblasti zdravého životního stylu. V druhé polovině prosince 

2010 a v první polovině ledna 2011 budou na jednotlivých okresech KHK zajištěny 

pracovníky odboru grantů a dotací a odboru školství uskutečněny semináře, na kterých budou 

podrobně podány pro žadatelé veškeré informace týkající se podání žádostí na KÚ KHK 

k výše uvedeným dotačním titulům. 



 

9. Zástupce občanského sdružení PROSTOR PRO představil preventivní programy 

Spirála. Jedná se o nabídku primárně preventivních programů (spolupráce škol a 

návazných institucí) a sekundárně preventivních programů (sekundární prevence 

v rizikových třídních kolektivech). Kontaktní osobou je koordinátorka Preventivních 

programů SPIRÁLA Mgr. Zdena Burdová ( 604-356-909, e-mail: burdova@prostorpro.cz ). 

 

10. Ředitel Dětského diagnostického ústavu PhDr. Pavel Janský, PhD seznámil 

přítomné s koncepčním záměrem DDÚ a problematikou vymezení služeb vůči základním a 

středním školám v regionu Hradec Králové. Požadovaným cílem je posílení vlastních 

kompetencí škol a vyšší efektivita pomoci při řešení závažných problémů. 

Nabídka školám: - případová setkání 

- kazuistické semináře 

- individuální konzultace s výchovnými poradci, školními metodiky 

prevence a třídními učiteli 

- v závažných případech odborná práce s třídními kolektivy 

- návštěvy DDÚ, besedy s žáky a studenty 

 

 

Nabídka akcí: 

 

11. 11. 2010 od 10:00 hod.  - kino CineStar s.r.o. – Hradec Králové 

Premiéra filmu „PIKO“, skutečný příběh drogy, která změnila život, český snímek o 

genezi pervitinu v tehdejší Československé republice 

 

23. 11. 2010 od 14:00 – 17:00 hod. budova Krajského úřadu KHK, místnost P1. 905 -  

bezplatný informační seminář o možnostech spolupráce při tvorbě projektu EU – Peníze 

školám – Šablona klíčových aktivit č. VII - Prevence rizikového chování. Organizátorem 

tohoto semináře je |Centrum primární prevence Semiramis o. s. 

 

24. 11. 2010 od 10:00 – 12:00 hod. – seminář pro zástupce ze Základních škol KHK 

na téma „ Zdravě sedět, vice vědět“ – pozvánky s bližšími informacemi budou zaslány na 

všechny základní školy v Královéhradeckém kraji. 

 

Dále byli ŠMP seznámeni s užitečnými odkazy na literaturu a webové stránky, kde lze 

získat informace a inspiraci pro další činnost. 

www.kapezet.cz – metodika pro řešení kyberšikany www.adiktologie.cz 

 

Fischer, S. – Škoda, J. Sociální patologie (analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných 

sociálně patologických jevů). 1. vyd. Praha: Grada, 2009.  

 

 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jiří Maléř 
zástupce ředitele DDÚ HK 
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